Ročník VI. ! júl - september 2006 ! Nepredajné
„V dolinách, ľudia nemajú zamknuté
brány...“ táto pesnička, už staršia ale obnovená, nám hovorí o krásach našej rodnej zeme, ktorá je jedinečná svojou malebnosťou a rozmanitosťou. Krása, ako
hovorí Þlozof, je práve tá jednota mnohých drobných rozmanitých vecí. Keď pozorujeme
krásu kvetu a jeho celkový
vzhľad, vidíme, že je zložený z drobných lupienkov
a z drobných lístkov, niekedy jednej, inokedy rozmanitej farby. Rozkvitnutá
lúka a na nej rozmanitosť
farieb a rôznosť druhov
vytvárajú lahodu a potešenie našej duše.
A tak je to aj v každodennom živote. Jeho krása závisí práve od tých každodenných drobností, z ktorých
sa náš život skladá. Tieto
drobnosti môžu byť rôzneho druhu, ale je dôležité,
aby mali vždy krásnu farbu
a krásnu vôňu. Takto raz vytvoria dokonalú
mozaiku toho čo sme prežili a urobili. To,
čo tvorí krásu a vôňu nášho života, sú skutky preniknuté dobrom a láskou. Moderný
uponáhľaný život nás núti ponáhľať sa a
keď sa človek ponáhľa, neraz v zhone a v
tempe života zabúda na drobné veci, ktoré
si prestane všímať a vytrácajú sa mu zo života a s nimi aj veľké hodnoty.
Zastaviť sa na ulici, pozdraviť a prihovoriť sa je naoko maličkosť. Ale tam kde sa
to nerobí, postupne chladnú ľudské vzťahy
a ľudia o sebe nevedia čo žijú a prežívajú.
Všímať si drobnosti života, potreby a záujmy tých najbližších, každodenne s nimi
viesť dialóg, pýtať sa na to, čo ich bolí,
alebo čo ich teší, sa tiež zdá byť maličkosťou. Ale keď sa to nerobí, tak z rodinného
spoločenstva sa stáva iba dom spolubývajúcich, u ktorých postupne vyhasne láska.

Rodina a život v dome bol zobrazovaný
ako krb s tlejúcim ohňom, okolo ktorého
sú všetci zhromaždení. Pekný obraz, ktorý
hovorí, že každé rodinné spoločenstvo potrebuje udržiavať lásku a rodinné teplo, a
to sú tiež len drobné polienka každodenne
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prikladané na oheň
spoločnej lásky.
Deň čo deň pripravovať
jedlo,
starať sa o domácnosť a poriadok v
dome, myslieť na
manžela a deti alebo s námahou pracovať preto, aby moji najmilší mali čo jesť
a kde bývať, aj to sa niekedy zdá byť akousi
všednosťou a samozrejmosťou. Vieme ale,
ako by vyzeral dom, domácnosť a rodinný
život bez tejto každodennej starosti o spoločné dobro...
Veru je mnoho drobností v našich medziľudských vzťahoch, ktoré sa na oko
zdajú byť maličkosťami, ale tieto drobné
každodenné prejavy a možno pre niekoho i všedné prejavy našej pozornosti, lá-
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sky a dobra, sú základom nášho šťastného
a spokojného života.
Aj naša spoločná kultúra, náboženstvo
i duchovný rozmer nášho života stoja
na maličkostiach. V tento deň hovoríme
o dedičstve otcov, o dedičstve viery, ktorú nám priniesli sv.
Cyril a sv. Metod,
o dedičstve kultúry
a identite národa. Aj
v tomto prípade sa
jedná o maličkosti,
ktoré tvoria náš kresťanský život i našu
kultúrnu klímu a národnú hrdosť. Každodenná vernosť Bohu
v odriekaní modlitieb, vďaky, chvály,
odprosenia, návšteva kostola, vernosť
Božím prikázaniam,
Cirkvi i národu patrili
a patria k dedičstvu
našich otcov. Poctivosť a svedomitosť,
pracovitosť a dobrota,
štedrosť a veľkodušnosť,
jemné srdce a spevavý
hlas, takto nás poznali
a poznajú ako tých, ktorí
žijeme z tohto dedičstva
našich otcov a nosíme
v sebe slovanské črty.
Veľa vecí v živote je
pekných, povzbudivých
a obdivuhodných, práve vďaka vernosti v maličkých a drobných každodenných
skutkoch. Myslíme na to aj my v tento deň,
keď si pripomíname dedičstvo našich otcov
i našu národnú identitu, že každá chvíľka
nášho života je dôležitá, lebo zo všetkých
týchto drobností sa vytvára obraz nášho života a spája sa do jedného obrazu nášho
národa. Nechcime veľké veci, ale buďme
verní v drobnostiach.
Otec Mário
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Voľby 17.6.2006 na Dubovej

Milí čitatelia,
dovoľte nám krátke vyjadrenie
k anonymu, ktorý bol našej redakcii
poskytnutý na možné uverejnenie.
Anonymom všeobecne rozumieme
taký písomný materiál, ktorý nie je
opatrený menom svojho autora. V uvedenom prípade ide o voľnou rukou neúhľadne napísaný list, ktorý vyjadruje
rozhorčenosť, nespokojnosť pisateľa
a je podpísaný slovom „farníci“. List
bol (podľa informácií, ktoré sme dostali) hodený do poštovej schránky
osobe, ktorej je adresovaný a obsahuje výzvu, aby bola aspoň časť z neho
uverejnená v Dubovských novinách.
Keďže obsahovo je pomerne konfrontačný a miestami priamo napáda
niektoré osoby (redakcia sa nevyjadruje k tomu, či oprávnene alebo nie),
viacerí členovia redakcie boli proti
jeho uverejneniu, nakoľko predpokladajú negatívny dopad na medziľudské
vzťahy. Prípadné osobné vyjadrenie
k tomuto listu v Dubovských novinách
prenechávame preto osobnému rozhodnutiu tých, ktorých sa hlavne týka.
V roku 2001 v úvodnom čísle Dubovských novín si v prípade anonymov redakcia vyhradila právo príspevok neuverejniť. Tým sa v žiadnom
prípade nechceme vyhýbať menej
príjemným témam (bolo nám niekoľkokrát vytknuté, že tieto noviny obsahujú len samé „chvály“, akoby tu ani
žiadne problémy neboli) a vítame každú pripomienku a kritiku, pokiaľ sa za
ňu niekto otvorene postaví.
Anonym (ak ide o negatívnu kritiku)
však svojou povahou vnáša do veci
určitú neistotu a riziko. Pisateľ takého anonymu cíti, že ak by tam uviedol
svoje meno, mohol by vyvolať konßikt
a preto sa radšej nepodpíše. Chápeme,
že je to niekedy problém, ale ako má
na seba vziať takúto zodpovednosť redakcia novín, ktoré vchádzajú do každej dubovskej domácnosti a posielajú
sa do regionálnych archívov, ba vo
viacerých exemplároch aj ďaleko za
hranice Dubovej?
Vytlačené slovo je nenávratne na papieri pre všetky ďalšie generácie. Prosíme preto o pochopenie, ak sa (dúfame, že v záujme nás všetkých) niekedy
rozhodneme neposúvať vec ďalej a nerobiť jej väčšiu publicitu, než si možno
zaslúži.
Redakcia

Počet zapísaných voličov: 739
Počet zúčastnených voličov: 465

Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Počet platných hlasov: 457
Z celkového počtu voličov odvolilo 62,9%.

Politický subjekt
19 - SMER - Sociálna demokracia
18 - SDKÚ
20 - SNS
14 - ĽS HZDS
06 - KDH
16 - Komunistická strana Slovenska
11 - Slobodné fórum
21 - Nádej
09 - Hnutie za demokraciu
08 - Aliancia nového občana
12 - Občianska konzervatívna strana
13 - Prosperita Slovenska
17 - Slovenská ľudová strana
05 - Združenie robotníkov Slovenska
07 - Slovenská národná koalícia
10 - Strana maďarskej koalície

Hlasov
105
101
93
56
55
13
11
8
4
2
2
2
2
1
1
1

%
22,5
21,7
20,0
12,0
11,8
2,8
2,4
1,7
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2

Stretnutie s učiteľkami
Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania a športu Vás pozýva dňa 5. júla 2006 na
stretnutie s niektorými bývalými učiteľkami, ktorým chceme pri príležitosti cyrilometodskej slávnosti poďakovať za dlhoročnú prácu v našej obci. Tí, ktorí si pamätajú
panie učiteľky Krajčovičovú, Sodomovú, Musilovú a Fialovú a chcú sa snimi stretnúť, pozdraviť a porozprávať pri tejto peknej príležitosti, nezabudnite prísť v stredu
o 17.00 hod. na našu tradičnú dubovskú slávnosť.
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Prvé sväté prijímanie
2006

Zľava horný rad: Martin Pisarčík, Matej Bako, Marek Moravčík, Dávid Jakubec, Filip Czédl - kňaz: ThDr. Mário Orbán, farár
Dolný rad: Kristína Orthová, Patrícia Nemcová, Alžbeta Tomašovičová, Jana Cichá, Miriam Svrčková

Príjmi, Matka, v náruč dietky,
čo Ti idú pred oltár...
a vyprosuj im stále požehnanie, silu a dary Ducha Svätého, nech sú plní lásky, zbožnosti, čistoty
a nech je v nich dobro. Buď im posilou vo všetkých skúškach viery, ktorými budú musieť v živote
prechádzať.

Procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
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Ja Vás tu dnes pekne vítam,
hoci som len maličká,
Vás, Vy naši milí hostia,
mamička a babička.
Takto deti z MŠ Dubová pozdravili svoje drahé mamy v druhú májovú nedeľu na
ihrisku v hale. Tento deň sme starostlivo
pripravovali mesiac vopred.
Najprv sme zhotovovali darčeky, plní
očakávania, ako potešíme naše mamy
kultúrnym programom. Deti sa predviedli
tančekmi s hudbou, básňami, piesňami. To,
čo dokážu i v prevedení s pani Haviarovou
v anglickom jazyku. Mladšie deti svojim
tančekom „Malé prasiatka“ ukázali, aké sú
šikovné i pohybovo. Deti zo staršej vekovej skupiny doplnili program náročnejšími
básňami a záverečnú bodku za pekným posedením urobili „Veselým pochodom“.
S dobrým pocitom, čo všetko naše deti
dokážu a vedia, sme sa rozišli domov. Určite ešte každému doznievali slová a piesne plné uznania našim mamám, babičkám
a tetám.
p. učiteľka Jamborová Jana

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Anton Suchovský, Renáta
Krchnáková (Bratislava), Viera
Pišková (Ignác Polčic, Daniela
Pulchmeltrová ČR), Mária Krausová
(Modra), R. Lukačovičová, František
Gavorník, rodina Jakubcova, Ervín
Polčic, rodiána Alexa Valentoviča
( R o v i n k a ) , ro d i n a F r a n t i š k a
Nemčeka (Dunajská Lužná), Alžbeta
Vandová a sestra Ilka, Helena
Koníková a jeden Bohuznámy
darca.
ĎAKUJEME!
Čo by to bol za koniec školského
roka, keby i naši škôlkari si nezaspievali „Už sme prišli z výletu, z výletu,
nezmokli sme už sme tu, už sme tu...“

Výlet detí
materskej školy
na farmu
Po celoročnej škôlkarskej práci aj
naši najmenší si zaslúžili spoločný
výlet na farmu do Hrubej Borše neďaleko Senca. Privítali nás milí pán
a pani Agardiovi, ktorí deťom veľmi

pekným slovným výkladom porozprávali a ozrejmili, aké zvieratká chovajú
a čo všetko starostlivosť o ne obnáša.
Prvý, ktorý sa priplietol do cesty, bol
pes Bruno.
Na ich farme od kačíc, kôz, sliepok,
poníkov, papagájov, lám, veveričiek
deti zaujal somár Domino. Veľký areál dopĺňali stajne a trávnatá plocha, na
ktorej si mohli vyskúšať svoje jazdecké schopnosti deti na poníkovi. Každý
sa predviedol v jazdeckej prilbe.
A aký by bol výlet bez sladkej odmeny? Spoločné posedenie s nanukom v ruke bolo v tom teple najlepším

osviežením pre deti. Potom sme pokračovali na návštevu k tigrom. Túto nám
trochu znepríjemnila neochota zo strany pracovníka, ktorý nám do areálu k
malým tigríčatám nedovolil vstup. No
aspoň pohľady na dva veľké tigre za
ohradeným pletivom boli náplasťou na
detskú dušu a sľub, že malých tigrov
pozveme k nám.
A tak spokojní a unavení sme sa vrátili do MŠ, kde nás očakávali kuchárky
s dobrým, hoci oneskoreným obedom.
Za MŠ Dubová
p. učiteľka Jamborová Jana
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Dňa 17.4.2006 sme odprevadili na poslednej ceste pána Štefana Gürschlinga, učiteľa a organistu, ktorý pôsobil v
našej obci Dubová 18 rokov.
Za všetkých jeho žiakov a Dubovanov
sa s ním rozlúčila pani Jozefína Fandlová, za čo jej patrí Pán Boh zaplať.
Krásni ľudia sú hračkou prírody, ale
krásni starí ľudia sú umelecké diela.
(Goethe)

Za prvú čiarku, čo rukou nešikovnou napísala som do písanky,
za milú hrdosť, keď slabikujúc prečítala som prvé stránky, za
tichú bolesť, pre bolesť iných, do knižky spŕchla slza veľká. Za
všetko vďaka, Vám, pán učiteľ. Za prvý výlet do ďalekých zemí,
na Fúgelku a za prvú pýchu nad krásou rodnej reči, za trpký
úsmev, čo denne dali ste mi, za pokarhanie, za môj prvý prečin,
za všetko vďaka Vám, pán učiteľ.
Vážená smútiaca rodina, vážení smútiaci zhromaždení, vážený pán učiteľ Gürschling.

50. výročie sobáša
V máji tohto roka si manželia František a Vilma Gavorníkovci pripomenuli 50. výročie uzavretia manželstva.
Z príležitosti tohto vzácneho jubilea im srdečne blahoželáme a do ďalšieho života prajeme pevné zdravie, veľa síl,
pokoja, požehnania a lásky od Pána Boha i od ľudí.

Prišli sme sa s Vami naposledy rozlúčiť z malej dedinky Dubová, kde ste pôsobili ako učiteľ a organista 18 rokov. Po celé
tie desaťročia sme na Vás nikdy nezabudli, stali ste sa čestným
občanom našej obce, na čo sme veľmi hrdí. Ale ani Vy ste nezabudli na nás. Každý rok ste zavítali medzi nás, na naše tradičné
hody, zahrali ste nám v kostole aspoň jednu pieseň a po svätej
omši pred kostolom ste sa so všetkými zvítali, stiskom rúk ste
sa pozdravili a oslovili všetkých priateľov a známych. Čo bolo
pozoruhodné, všetkých ste si aj pamätali a to bolo vo Vašom pokročilom veku obdivuhodné. Všetci na Vás s láskou spomíname
a ďakujeme Vám za vedomosti, ktoré ste nám dali, za lásku, ktorú ste do nás vštepovali. Ďakujeme Vám za obohatenie svätých
omší, keď ste ich doprevádzali spevom a hrou na organe.
Ďakujem Vám za všetkých, ktorých ste dôstojne svojím spevom vyprevadili na poslednej ceste. Aj my sme Vás dnes prišli
naposledy vyprevadiť tam, odkiaľ niet návratu. Prosíme, nech sa
náš Otec nebeský nad Vami zmiluje, nech pamätá na tie zásluhy,
ako ste mu po celý život slúžili a nech Vás odmení vo večnosti.
Naposledy sa s Vami lúčim v mene všetkých Dubovanov,
v mene priateľov, ktorých tam máte, ktorí na Vás nezabudli
a prišli sa s Vami na Vašej poslednej ceste rozlúčiť.
Spite sladko svoj večný sen. Česť Vašej pamiatke!

Milý jubilant,
tak ako dobré vínko v pohári
nech sa Tvoj život vydarí,
nech má iskru, plnú chuť,
nech má vždy čo ponúknuť.
Dňa 11.7.2006 sa dožíva
krásneho životného jubilea 50. rokov Pavol Lukačovič. Všetko najlepšie, veľa zdravia a Božieho požehnania želá celá rodina.
Ku gratulácii sa vďačne pripájajú členovia Konferencie sv. Jána Krstiteľa a redakcie Dubovských novín. Jubilantovi vyprosujú hojnosť Božích darov, pokoj v duši,
pevné zdravie a elán do ďalších rokov života.

Naši jubilanti
júl - september 2006
80-ročná:
Ekília Haršányiová (** 25.9.1926)
70-ročný:
Jozef Horváth (** 30.9.1936)
60-ročný:
Viliam Zachar (** 28.8.1946)
Pavel Minárik (** 1.9.1946)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im všetky dary neba
a veľa duchovného i telesného zdravia.
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Spomienka
Dňa 10.6.2006 uplynulo päť
smutných rokov, keď nás tragicky opustil vo veku 25 rokov náš
syn Marian Jakubec.
S láskou spomínajú rodičia
Alexander a Marta, sestra Naďa,
bratia Alino a Peter s rodinami.

Nedožité jubileum
So stálou spomienkou v srdci
si dňa 10. septembra 2006 pripomenieme nedožité 80. narodeniny nášho drahého manžela,
otca, dedka a pradedka Štefana
Dubana (* 10.9.1926).
Sila našej spomienky nech je
aspoň náznakom lásky, s akou
pozeráš na svojho služobníka Ty,
ktorý si pánom života a smrti.

Dve výročia

S úctou a láskou spomína
manželka Ilka
dcéry Mirka s rodinou, Mária a Rozália
syn Štefan s rodinou

Dňa 15.3.2006 uplynulo 26 rokov od smrti nášho otca a dedka
Augustína Hozlára.
Dňa 29.9.2006 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša
mama a babka Anna Hozlárová.
V modlitbách si na nich spomínajú ich deti.

Môj deň končí a ja som ako bárka,
ktorú vytiahli na morský breh a ktorá večer
počúva tanečnej hudbe vĺn.
(Tagore)
Uplynulo už 20 rokov, čo Pán povolal k sebe našu drahú mamu a babku
Katarínu Palkovičovú rod. Kolarovičovú (* 9.11.1910, + 18.9.1986).

Spomíname
Dňa 24. júla 2006 uplynie 60 rokov
od smrti Petra Gašparoviča a 47 rokov od smrti jeho manželky Terézie.
S láskou na nich spomínajú ich dcéry s deťmi.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
Jozefína, Agnesa a Marta s rodinami.
Buď, Pane, milostivý jej duši.

Dňa 27. júla 2006 si pripomenieme
nedožité 90. narodeniny nášho drahého otca a starého otca Jozefa Nemca
(* 27.7.1916).
Pane, daj mu spočinúť v Tvojom náručí, buď jeho duši milostivý.

Dubovské noviny

Pripomienka zosnulých
júl - september 2006
100 rokov:
Irena Oškerová + 17.9.1906
dcéra Floriana a Petronely rod. Halešovej (3 hod.)
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40 rokov:
Jozef Nemček + 4.7.1966
manžel Márie rod. Jakubcovej (47 r.)

Rudolf Haverla + 1.8.1966
syn Jozefa a Jozefíny rod. Krchnákovej (14 r.)

Mária Königová + 4.8.1966
vdova po Jozefovi, rod. Ružičková (74 r.)

Anastázia Sofia Fidelová + 24.9.1906
dcéra Dominika a Márie rod. Reisenauerovej (1,5 r.)

90 rokov:

Katarína Palkovičová

Pavol Pokojný + 23.7.1916

Anna Hozlárová

10 rokov:

manžel Márie rod. Čaputovej (63 r.)

Vincent Polčič + 7.8.1916
syn Rudolfa a Agnesy rod. Švorcovej (2 r.)

Barbora Pešková + 6.7.1996

Štefan Moravčík + 9.9.1916

vdova po Ferdinandovi, rod. Šlachtová (80 r.)

Anna Kalinovská + 8.7.1996

manžel Apolónie rod. Tajcnárovej (77 r.)

manželka Stanislava rod. Dubanová (67 r.)

Jozef Kosec + 10.8.1996

80 rokov:
Pavel Svrček + 6.9.1926
syn Františka a Jozefíny rod. Koníkovej (2 mes.)

manžel Ireny rod. Hrdlovičovej (55 r.)

František Polkoráb + 27.8.1996

Jozef Nemček

vdovec po Grácii rod. Gloznekovej (78 r.)

Ján Juriš + 19.9.1926

Mária Soldanová + 3.9.1996

manžel Štefánie rod. Nittschneiderovej (25 r.)

70 rokov:
Apolónia Lederleitnerová + 18.8.1936
vdova po Andrejovi, rod. Nemčeková (83 r.)

30 rokov:

manželka ... rod. Pešková (81 r.)

Jozef Tvarožka + 31.7.1976
manžel Márie rod. Gloznekovej (46 r.)

Anastázia Gavorníková + 20.9.1976
vdova po Jozefovi, rod. Koníková (64 r.)

František Svrček + august 1936
Terézia Kuštafíková + 21.9.1936
vdova po Jánovi, rod. Jakubcová (87 r.)

Jozef Tvarožka

Barbora Pešková

Anna Kalinovská

Jozef Kosec

František Polkoráb

Anastázia Gavorníková

20 rokov:

František Svrček

60 rokov:
Františka Glozneková + 13.7.1946
manželka Alberta rod. Kosecová (79 r.)

Peter Gašparovič + 24.7.1946
manžel Terézie rod. Belicovej (68 r.)

Anna Kubánková + 30.7.1946
vdova po Andrejovi, rod. Fizelová (81 r.)

Florian Held + 22.8.1946
manžel Terézie rod. Tomašovičovej (77 r.)

Mária Palkovičová + 6.7.1986
vdova po Jánovi, rod. Stipulová (76 r.)

Ignác Šikula + 20.7.1986
manžel Uršuly rod. Gavorníkovej (76 r.)

Jaromil Urbanovič + 27.7.1986
syn Jozefa a Viktórie rod. Soldanovej (25 r.)

Katarína Palkovičová + 18.9.1986
vdova po Ambrózovi, rod. Kolarovičová (75 r.)

Anna Hozlárová + 29.9.1986
vdova po Augustínovi, rod. Štrbiková (81 r.)

Aký šťastný
a aký
múdry je,
kto sa teraz
usiluje
byť takým,
akým by chcel
byť v hodinu
smrti.
(Kempenský)

Peter Gašparovič

Mária Palkovičová

Ignác Šikula
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Preskočíme teraz niekoľko rokov a udalostí európskej a uhorskej
histórie od posledného článku a budeme pokračovať v roku 1880.

Premeny Dubovej... (11)
Consignatio – zoznam urbaristov z 20. apríla 1880 nám ukazuje
mierny pokles urbaristov v Dubovej. Na panstve grófa Jána 37 urbaristov a na panstve grófa Štefana 35 urbaristov. Z roku 1882 sa
nám zachoval popis dediny od významného historika, smolenského
dekana, horno-orešanského farára – Pavla Jedličku: Dubová – leží
na ceste medzi Častou a Modrou, bezprostredne v úpätí Malých
Karpát, na juh od Častej vo vzdialenosti ¾ hodiny. Terajší počet obyvateľov činí 650. V starých dokumentoch je pomenovaná
rôznymi názvami. Staršie mena sú ... ... klenba kostola je gotického slohu. V sanktuarii vychádzajú klenby z jeden stĺpovej lavice. V lodi vychádzajú z pol stĺpu. Tieto pol stĺpy nemajú hlavice.
Stĺpové rebrá spojujú sa v strede klenby, v dvoch dosť výrazných
uzavretých kruhoch. Na jednom ohradnom kamene lode vidieť
šesťcípovú hviezdu a polmesiac v jednom erbe, na druhom zas
veľkú šesťcípovú hviezdu ... ... kostol má jednoduchú, kamennú,
šesťhrannú krstiteľnicu ... ... známy spolok sv. Františka vlastnil
osem olejomalieb, jeden kríž a sochu sv. Františka, ktorá sa používala na ozdobu rakiev ... ... veriaci v Dubovej – ako filiálna fara
– boli pripojený hneď k materskej fare vo Vištuku, hneď v Častej,
hneď k Štefanovej.
V roku 1882 bol založený Hornouhorský vzdelávací spolok FEMKE. Ten si vytýčil za cieľ urobiť v Uhorsku každého Maďarom. Jeho
činnosť sa orientovala hlavne na mládež. Podujali sa na organizovanie odvážania slovenských detí na Dolnú zem do maďarských
rodín. V rokoch 1887 – 1888 zo Slovenska vyviezli okolo 500 detí,
čo vyvolalo búrku protestov v Čechách a Morave i v zahraničí. Ďalšou akciou bolo vydávanie učebníc v Šarištine a pokus o rozdelenie
Slovákov.
Maďarskí historici a vedci tiež priložili ruku k dielu a dokazovali existenciu jednotného maďarského národa v rámci Uhorska,
prekrúcali a falšovali historické fakty. Odzrkadlilo sa to i v snahe
dokázať, že Maďari tu boli skôr ako Slovania. Dokladom je i historický materiál Ľudovíta Wagnera: Výklad mien miest župy Bratislavskej, v ktorom sa môžeme dočítať o Dubovej: ... nie len v 14.,
ale už v 13. storočí nájdeme jej nepochybné spomenutie a tak ju
môžeme zaradiť medzi naše osady z doby arpádovcov ...
Slovenskí národovci sa zomkli v Martine, kde pôsobil slovenský vydavateľský spolok. Účinkoval tu Slovenský spevokol, spolok
Živena. V roku 1889 tu vybudovali Slováci Národný dom s divadelnou sálou. Vznikla tu Tatrabanka a v roku 1895 Slovenská muzeálna spoločnosť. Ďalším centrom bola Trnava – sídlo spolku sv.
Vojtecha. Vďaka jeho činnosti sa zo západného Slovenska stala najuvedomelejšia oblasť.
Z 20. apríla 1889 sa nám zachovalo consignatio – zoznam urbatistov, ktorý obsahuje 54 urbaristov v obci Dubová.
V tomto období najsilnejším štátom sa stáva Prusko, ktoré zjednotilo a ovládalo celé Nemecko. Rakúsko – Uhorsko. Prusko a Rusko uzatvárajú 1873 spojenectvo. Nemecko pod vedením ministerského predsedu Bismarcka hospodársky rastie. Berlín a Viedeň sa
angažujú na Balkáne a Rusko otvára brány pre Francúzsky kapitál. Rusko, Francúzsko a Anglicko vytvoria nakoniec v roku 1893
vojenský pakt ako protiváhu rozmáhajúceho sa Nemecka. Až do
konca 19. storočia sa nezmenil vzťah vlády k národnostiam, vládli
sociálne problémy, feudálne prežitky a politika bola “panské huncútstvo“.
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V roku 1894 dala rodina Vráblová postaviť kríž na rozhraní
chotára Dubová – Kráľová. Z roku 1894 nám zachoval pán Ludovicus Némethy v diele Výkaz fár a farárov ostrihomskej arcidiecézy
od najstarších čias až do r. 1894, je to zoznam farárov, pôsobiacich
v obci i s komentárom. Vyberám: Dubová(Dombó, Dobó, ...) v župe Bratislavskej, okrese Pezinskom. Do r. 1781 filiálka Vištuk,
potom Častej, 1788 miestne kaplánstvo, 1807 fara. Matriky od
r. 1788. Kostol svätený Sv. Jánovi Krstiteľovi stavaný 1594. Reč
slovenská. Patrón: fideikomis. V jednom starom dokumente bol
záznam, že v roku 1711 pôsobil v obci Zabrecky Juraj. 1788 –
1807: Adamcsik Livius, kapucín, kaplán 1807 – 1812: Dobisz Pavel 1812 – 1814: Ribonics Štefan 1814 – 1817: Ribeczky Ján 1817
– 1834: Szlausek Imrich 1834 – 1837: Hartl Jozef 1837 – 1841:
Petras Ján 1841 – 1843: Prochászka Štefan 1843 – 1848: Debnár
Ignác 1848 – 1855: Spányi Jozef 1855: Skrusina Ladislav 18551857: Tartoll Ján 1857 – 1864: Malobiczky Ignác 1864 – 1866:
Juriss Michal 1866 – 1870: Kovacsovszky Jozef 1870 – 1884: Marschall Alexander 1884 – 1893: Bakics Ján 1893 – 1898: Dodek
Ondrej 1899 – 1906: Jantausch Pavel 1906 – 1910: Smutný Rudolf 1911 – 1939: Hottár Ľudovít 1939 – 1941: Zoňat Tomáš 1941
– 1942: Horváth Ľudovít 1942 – 1949: Hoťka Viliam 1949: Bolek
Anton 1949: Revés František, salezián 1949: Balúc Jozef 1950
Fidluš Michal 1950 – 1951: Radošinský Gašpar 1951 – 1953:
Ovšonka Ján 1953 – 1980: Foltán Július 1981: Žák Štefan.
Spracoval: Ľudovít Ružička ml.

Stavanie mája 2006
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Dubovský futbal
v sezóne 2005 - 2006
V sezóne 2005 - 2006
hrali za žiacke mužstvo TJ Dubová títo
hráči:
Zľava horný rad: Miloš Lančarič (tréner),
Juraj Vika (vedúci mužstva), Marek Budinský, Tomáš Kyrinovič, Michal Šándor,
Jakub Štefunko, Andrej Rášo, Daniel Gavorník, Filip Fandel, Michal Zimmerman,
Tomáš Czédl
V podrepe: Lukáš Baxa, Marek Lukačovič,
Patrik Heger, Miloš Lančarič ml., Michal
Remenár, Adam Nemček
Ležiaci: Michal Oškera, Martin Vika
ŽIACI, skupina C:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jablonec
Sv. Jur
Sl. Grob
Budmerice
B. Pezinok
Grinava
Dubová
Častá
Doľany
Viničné
Limbach
Šenkvice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
15
14
12
12
7
6
6
5
3
4

0
1
2
1
2
1
1
2
2
1
4
1

2
2
5
7
8
9
14
14
14
16
15
17

146:18
136:22
124:35
103:43
103:47
68:38
60:154
49:90
42:123
49:138
20:80
35:147

60
58
47
43
38
37
22
20
20
16
13
13

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
20
20
20
16
12
10
11
10
10
11
8
8
8
7
7

5
4
3
1
6
10
10
5
6
6
2
8
6
4
5
3

5
6
7
9
8
8
10
14
14
14
17
14
16
18
18
20

63:25
71:36
69:41
69:33
58:39
66:57
49:39
59:60
46:42
42:63
63:71
37:62
38:53
46:74
38:58
36:97

65
64
63
61
54
46
40
38
36
36
35
32
30
28
26
24

IV. liga - seniori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
12.

Malacky
Sl. Grob
Grinava
Pl. Štvrtok
Lozorno
Kostolište
Jakubov
Zohor
Rohožník
Limbach
Viničné
Dubová
Studienka
Záh. Ves
V. Leváre
Gajary

Rozvíjajúc bohatú tradíciu organizovania cyklistických pretekov na Dubovej Vás pozývame
na

n
Cyklomarató
kou
Malokarpats
u
vínnou cesto
ktorý sa uskutoční 16.
7. 2005 tradične v nedeľu, so
štartom a cieľom na priestranstve pri soche sv. Jána Nepomúckeho.
Štart piatich kategórií bude
od 10.00 hod. Pripravené bude
pre Vás občerstvenie, posedenie
pri príjemnej hudbe, také obľúbené detské cyklistické preteky
a okrem športového zážitku aj
zlosovanie vstupeniek o hodnotné ceny.
Sponzorom vopred ďakujeme
a veríme, že opäť spoločne vytvoríme pre toto športové podujatie príjemné prostredie a atmosféru.
Veď preto sa slovenskí cyklisti
tak radi na Dubovú vracajú. Veď
kto nepozná Dubovú....
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užstevník
r
D
ín
b
a
k
h
c
ý
v
lo
a
tb
fu
Výstavba

Dubová

Zľava: Štefan - Ján Peško
(vzadu pri miešačke), Ján
Polčič, František Gavor
ník, Viktor Polčič, vpredu
Milan
Magala

Začiatok výstavby športových kabín (1964). Na fotograÞi sú:
Gusto Jakubec, Viktor Polčič, Stanko Lukačovič,
vzadu: Ivan Jakubec (muruje), Štefan Peško (predseda TJ), Milan Magala
(ekonóm JRD), František Gavorník , Ján Polčič (Janišto), Ferko Gašparovič

Výstavba kabín sa začala v roku 1964 za
pomoci JRD Dubová a realizovali ju členovia futbalového oddielu ako aj priaznivci
dubovského futbalu. Hlavným sponzorom
bolo JRD Dubová, nakoľko futbalový klub
nemal na takúto činnosť Þnančné prostriedky. Našťastie v tom čase bolo na Dubovej
aj priamo medzi futbalistami viac vyučených murárov, ktorí sa na prácach aktívne
podielali.
Predsedom TJ bol v tom čase Štefan-Ján
Peško, ekonóm na JRD Milan Magala, takže bola medzi nimi dobrá spolupráca. Na
stavbe sa nemalou účasťou podieľali: Vincent Hrdlovič, ktorý bol aj akýmsi „projektantom“, ďalej František Gavorník, Viktor
Polčic, Ladislav Fandel, Viliam Tomašovič, Augustín a Viliam Jakubcovci, Ivan
Jakubec, ktorý previedol najviac stavebnej
práce. Ale aj mnohí iní, podľa svojich možností a schopností. JRD dalo na výstavbu
hodne stavebného materiálu, ktorý zostal
z výstavby objektov a poskytovalo bezplatný dovoz stavebného materiálu. Tie-

to služby TJ odplácala
brigádami na JRD pri
rôznych poľnohospodárskych prácach. Práce sa vykonávali ručne,
nakoľko stavebné stroje
v tom čase boli zriedkavé. Betón a malta
sa miešali ručne, len
zriedka sa nám podarilo zapožičať miešačku
z JRD, nakoľko aj tam
sa v tom čase budovalo. Hlinu sme chodili kopať a voziť na traktore z budmerického rajónu, za čo sme tiež
nemuseli platiť.
Priložené fotograÞe dokumentujú, ako sa
celá táto činnosť prevádzala a sú na nich
zachytení niektorí „z množstva“ dobrovoľných a bezplatných budovateľov tohto
futbalového stánku. Nedajú sa ešte nespomenúť mená učiteľa pána Jurča, ktorý bol
v tom čase akousi dušou, t.j. bol tajomníkom, pokladníkom a usmerňoval dianie

v TJ. Tiež František Duban,
ktorý bol pre túto činnosť zanietený ako
málokto.
Je pravdepodobné, že pri zverejňovaní
mien účastníkov výstavby kabín sa neobjavili mená niektorých zainteresovaných,
avšak nie je to úmysel, ale už pomerne
dlhá doba, ktorá presahuje 40 rokov. Ale je
pravdou, že touto akciou žila celá Dubová,
hlavne priaznivci športu a tých bolo na Dubovej veľa.
Štefan-Ján Peško
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Mladí dubovskí siláci excelovali na majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji
29.-30.4.2006 v Častej.

4 medaile z M-Slovenska
na Dubovú
V kategórii dorastencov ako prvý nastúpil Peter Moravčík. Peter súťažil v hmotnostnej kategórii do 60 kg. V drepe dosiahol výkon 120 kg, v tlaku 65 kg a v mŕtvom
ťahu výborných 150 kg. Celkovo v trojboji
335 kg a svoju prvú medailu a to striebornú. Peter podal bojový výkon a striebro je
veľký úspech na prvej súťaži.
V kategórii do 90 kg sa predstavili dvaja
dubovskí borci. Svoju druhú súťaž absolvoval Daniel Zubaj. Dano na jeseň 2005
dosiahol na svojej prvej súťaži výkon 395

kg. Teraz po tvrdom tréningu zaznamenal
výrazné zlepšenie. V drepe si zapísal výkon
160 kg. Darilo sa mu v tlaku, kde vytlačil
výborných 110 kg a v mŕtvom ťahu 192,5
kg. Za trojboj 462,5 kg získal striebornú
medailu a to zaslúžene, lebo jeho zlepšenie
je naozaj značné.
Veľké nádeje sme vkladali do Samuela
Tomašoviča, ktorý tiež súťažil v kategórii
do 90 kg. Samo vedel, že musí ukázať životnú formu, lebo sa chcel nominovať na
majstrovstvá sveta dorastencov. Výborný
výkon podal hneď v drepe, kde dal 220 kg.
V tlaku pokračoval supervýkonom 137,5
kg a rovnako 237,5 kg v mŕtvom ťahu.
Spolu 595 kg a najvyšší trojboj medzi
všetkých účastníkov. Od jesene 2005, kde
Samo vytvoril svoj osobák v trojboji 500
kg dosiahol 100 kg zlepšenie, čo je naozaj
pozoruhodný výsledok. Takže Samo sa stal
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majstrom Slovenska a nominoval sa na M-Sveta do SoÞe, ktoré budú v septembri
Svoj návrat po ročnej prestávke oslávil
aj dvojnásobný dorastenecký majster Slovenska Miroslav Polčic. Tentokrát už medzi juniormi. Miro sa po krátkej príprave
výborne pripravil a získal svoj ďalší titul.
V drepe zvládol výborných 240 kg, v tlaku
po technických problémoch zapísal 105 kg
a potiahol s rezervou 205 kg. Spolu trojboj
550 kg.
Som rád, že sa nám podarilo naplno splniť všetky ciele, ktoré sme si vytýčili a tešíme sa na ďalšie tohtoročné štarty trojbojárov z Dubovej. Hlavným cieľom je ale štart
Samuela Tomašoviča na M-Sveta v SoÞi,
ktorý bude treba Þnančne pokryť, nakoľko
je to náročná akcia aj po stránke Þnančnej.
Pavol Kovalčík, tréner
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